
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 UNID 1

2 UNID 2

3 UNID 10

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora 

só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

Outros:

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

jonacy.junior@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 20/11/2019

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

         Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JONACY JUNIOR (62) 3201-9495

CASA DO PAPAI NOEL VITORIANA - Estrutura 

metálica em metalon com paredes de 87m² em 

compensado e acabamentos com plotagem 

cénica, telhado em PVC colonial ecológico de 

37m², janelas portas e jardineiras com detalhes 

em compensado e acabamentos com plotagens 

cenográfica. 16 laços vermelho iluminados, 

revestido em festão acetinado fosco, 

acabamentos de guirlandas em tecido e 

bolinhas vermelhas. Metalon 30x30#18.

TAMANHO: 5,50 metros de altura; 7,60 metros 

de largura e 4,40 metros de profundidade.

ARCO DE CORAÇÃO - Arco com estrutura em 

ferro CA50 pintado com 3.000 pontos de LEDs 

de alta luminosidade e uso profissional, 

revestido com 500 metros festão acetinado na 

cor vermelha. Metalon 30x30#18.

TAMANHO: 3,5 metros de altura e 4,5 metros de 

largura.

ARCOS FORMATO CAIXA - Com estrutura em 

metalon pintado com 1.500 pontos de LED e 

acabamentos em 300 metros de mangueira 

luminosa contendo 10.000 pontos de LED 

blindados auto luminosidade e uso 

profissional. 500 metros de festão acetinado na 

cor vermelha. Metalon 20x20#18. TAMANHO: 

3,5 metros de altura; 3 metros de largura e 80 

centímetros de comprimento.
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ARVORE NATALINA - Tendo estrutura metálica 

cônica em metalon 30x30#18/ 20x20#18 barras 

chata ½ polegada e ferro CA50, com pontos de 

amarração para enfeites natalinos revestida 

com 1.500 metros de festão acetinado na cor 

verde fosca contendo 12.000 de pontos de 

LEDs de alta luminosidade e uso profissional. 

TAMANHO: 10 metros de altura e 4,5 metros de 

largura.

URSO GIGANTE 3D - Com estrutura metálica 

tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro 

CA50 artístico com gorro em acabamento em 40 

metros de festão vermelho acetinado e branco 

fosco, detalhes em chapas metálica plotadas 

em dourado com 4.000 pontos de LEDs de alta 

luminosidade e uso profissional sendo, um 

cordão de LED com fio flexível emborrachado 

com índice de proteção IP68, com capa de 

blindagem contra chuva, para uso externo com 

rabicho macho Fêmea permitindo a ligação 

máxima de até 6 conjuntos, serão instalados 

em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 

mm.

TAMANHO: 3,5 metros de altura e 2,80 metros 

de largura.

CAIXA ABSTRATA - Estrutura metálica tubo ½ 

polegada e metalon 25x25#18 e 15x15#18 

abstrata com pintura dourada e laço com 

acabamento em festão vermelho acetinado em 

PVC vermelho para uso externo.

TAMANHO: 5,0 metros de altura e 5,5 metros de 

largura.

ÁRVORE GALHOS - Com estrutura metálica 

tubo ½ polegada, 1 polegada, 2, 2/2, 3, 3/2 

polegadas, ferro CA50 e chapa metálica #18, 

pintada na cor verde contendo 12.000 pontos 

de LEDs blindados auto luminosidade e uso 

profissional sendo, um cordão de LED com fio 

flexível emborrachado com índice de proteção 

IP68, com capa de blindagem contra chuva, 

para uso externo com rabicho macho Fêmea 

permitindo a ligação máxima de até 6 

conjuntos, serão instalados em rede de baixa 

tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.

TAMANHO: 5,0 metros de altura e 4,0 metros de 

largura.

RENA GIGANTE 3D - Simulando com perfeição 

animal, estrutura metálica tubo ½ polegada, 

chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e 

pintura automotiva verde.

TAMANHO: 6,5 metros de altura e 4,6 metros de 

largura.
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BOLA GIGANTE 3D - Com 2.000 mil pixels e 

programação digital para efeitos especiais 

sincronizados a músicas natalinas kit 

sonorização contendo caixa de som de 1.000 

watts. Sistema operacional de baixa voltagem 

sincronizados por computador tendo 5 shows 

pré-definidos. Bola com 2 entradas. Estrutura 

em metalon 30x30#18 e 25x25#18.

TAMANHO: 6,5 metros de altura e 5,5 metros de 

largura.

ÁRVORE PINHEIRO - Tendo 1.000 pontos de 

LEDs blindados auto luminosidade e uso 

profissional sendo, um cordão de LED com fio 

flexível emborrachado com índice de proteção 

IP68, com capa de blindagem contra chuva, 

para uso externo com rabicho macho Fêmea 

permitindo a ligação máxima de até 6 

conjuntos, serão instalados em rede de baixa 

tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Estrutura em 

metalon 15x15#18.

TAMANHO: 3,0 metros de altura e 1,30 metros 

de largura.

PLATAFORMA - metálica de 36m² em metalon 

30x30#18 revestida em madeira com 

acabamento em grama sintética vermelha e 

cerca decorativa tubo ½ polegada delimitadora 

de acesso sobre a qual será montado cenário 

natalino artístico.

CONTORNOS - Decoração do Palácio das 

Esmeraldas, com contorno arquitetônico em 

LEDs blindados de auto luminosidade e uso 

profissional.

CAIXA DE PRESENTE 3D - Em metalon com 

laço com acabamento em festão vermelho 

acetinado em PVC vermelho para uso externo, 

contendo 4.000 pontos de LEDs blindados auto 

luminosidade e uso profissional sendo , um 

cordão de LED com fio flexível emborrachado 

com índice de proteção IP68, com capa de 

blindagem contra chuva, para uso externo com 

rabicho macho Fêmea permitindo a ligação 

máxima de até 6 conjuntos, serão instalados 

em rede de baixa tensão com fio flexível 2 X 2,5 

mm.

TAMANHO: 5,0 metros de altura e 5,5 metros de 

largura.
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(         ) (         )Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Total:
Observação dos itens:

  - Locação e instalação de estruturas do tipo OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA para utilização durante o evento 

Natal do Bem – Edição 2019, 1ª Etapa – na Praça Cívica de Goiânia/Go, conforme projeto e orientações a serem 

fornecidas pela GECEV.

  - Os serviços deverão ser iniciados logo após a assinatura do contrato, devendo estar concluídos/entregues até o dia 

04/12/19 às 16 horas, sendo que a desmontagem deverá ser realizada no dia 26/12/19 a partis das 08 horas.

  - A OVG fornecerá a Contratada o projeto com todos os detalhes e especificações da decoração do Natal do Bem 1ª 

etapa – Praça Cívica de Goiânia/Go

 - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global.

  - A contratada deverá fornecer ART de todos os itens do objeto do termo de referência Nº 101/2019

  - FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA 101/2019 QUE SEGUE ANEXO. 

VEGETAÇÃO ILUMINDADA - Iluminação 

decorativa da vegetação da praça cívica com 

500 pingentes temáticos sendo caixa, estrela e 

bolas suspensos por um cordão de LED com 

fio flexível emborrachado com índice de 

proteção IP68, com capa de blindagem contra 

chuva, para uso externo com rabicho macho 

Fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 

conjuntos, serão instalados em rede de baixa 

tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm contendo 100 

pontos e 1 strobo de 6 watts em cada pingente 

onde o mesmo contém 40 centímetros de 

diâmetro.


